ORDE VAN DIENST

zondag 16 oktober 2022

Voorganger: Ds. Ruben van Zwieten
Cantor-organist: Harmen Trimp
m.m.v. de ThomasCantorij
Ouderling van dienst: Pauline Hagemeijer
Beeld & Geluid: Anne van Kinschot

PROTESTANTSE W IJKGEMEENTE
Pri nses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam. Koster: Roelf Koni ng
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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fantasie G-dur - BWV 571
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Gezang 275: 1 en 2 (ThomasCantorij: 1,
Gemeente: 2)
Bemoediging
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G:
Die hemel en aarde gemaakt heeft
V:
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G:
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Groet
V:
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
G:
Amen.
Vervolg: Gezang 275: 3 (Gemeente)
V:

G:

Hoor Israël
De HEER is onze God
De HEER is één en enig
Gij zult de HEER uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
Amen.

Vervolg: Gezang 275: 4 en 5 (ThomasCantorij: 4, Gemeente: 5)
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming

2

ThomasCantorij zingt gezang 299j

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Schriftlezing: 1 Samuel 16: 1 – 5
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JHWH zei tot Samuel:
Tot wanneer zul jij nog rouwen om Saul
terwijl ik hem toch verworpen heb om koning te zijn
over Israël?
Vul je hoorn met olie en ga!
Ik zend jou naar Jesse de Betlehemiet
want onder zijn zonen heb ik voor mij een koning gezien.
Samuel zei:
Hoe zou ik gaan?
Hoort Saul ervan, dan brengt hij mij om!
JHWH zei:
Een runderkalf moet je aan je hand nemen en zeggen:
‘Om JHWH een offer te brengen ben ik gekomen.’
Nodig Jesse uit voor het offermaal.
Ikzelf zal jou doen weten wat je doen moet.
Zalf dan voor mij die ik jou zeg.
Samuel deed wat JHWH gesproken had.
Hij kwam in Betlehem.
Sidderend kwamen de oudsten van de stad hem tegemoet,
ze zeiden:
Kom jij in vrede?
Hij zei:
Vrede!
Om JHWH een offer te brengen ben ik gekomen.
Heilig je en kom met mij naar het offermaal.
En hij heiligde Jesse, en zijn zonen,
en nodigde hen uit voor het offermaal.

Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Gezang 991: 1, 2,
3 en 4 (Gemeente: 1, 3 en 4, Thomascantorij: 2)
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Vervolg Schriftlezing: 1 Samuel 16: 6 – 12
6
7

8

9
10

11

12

En het geschiedde toen zij binnenkwamen
dat hij Eliab zag en zei:
Zeker, hier is tegenover JHWH zijn gezalfde.
Maar JHWH zei tot Samuel:
Verkijk je niet op hoe hij er uit ziet
en op zijn rijzige gestalte
want ik heb hem verworpen;
want niet wat de mens ziet
want de mens ziet wat voor ogen is
maar JHWH ziet naar het hart.
Jesse riep Abinadab
en liet hem voor het aangezicht van Samuel voorbijgaan
maar hij zei:
Ook deze heeft JHWH niet gekozen.
Jesse liet Sjama voorbijgaan
maar hij zei:
Ook deze heeft JHWH niet gekozen.
Jesse liet zijn zeven zonen voor het aangezicht van
Samuel voorbijgaan
maar Samuel zei tot Jesse:
Dezen heeft JHWH niet gekozen.
Samuel zei tot Jesse:
Zijn dit alle jongens?
Hij zei:
De kleinste rest nog,
daar: hij is herder bij de schapen!
Samuel zei tot Jesse:
Zend iemand en laat hem halen!
Want we zullen ons niet rond [de tafel] scharen
voordat hij hier gekomen is.
Hij zond iemand en liet hem komen.
Rossig was hij, met mooie ogen en goed om te zien.
JHWH zei:
Sta op, zalf hem
want hij is het.

Gemeente zingt: Gezang 339b

Verkondiging
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Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Gezang 991: 5, 6
en 7 (Gemeente: 5 en 7, Thomascantorij: 6)

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Jehan Alain (1911-1940) - Choral dorien
Inzameling van de gaven in één rondgang voor: KIA Zending en
PR en Communicatie
U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken op rek.nr.
NL39 INGB 0004 9570 85 t.n.v. Wijkraad voor diakenen,
Thomaskerk, o.v.v. Collectegeld. De Diaconie zorgt dan voor de
verdeling naar de genoemde doelen.
Of u kunt geven via Givt.

VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de Gemeente met:
Gezang 368g
Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 919
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Nikolaus Bruhns (1665-1697) - Praeludium e-moll
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Aktie Vrijheidsbrief oktober 2022
Deze maand schrijven wij voor de Libanees Ali Maziad
die sinds 2004 in Saudi-Arabië werkt en in augustus
2021 uit zijn huis in de hoofdstad Riyadh werd ontvoerd.
Na drie maanden vertelde de Libanese ambassade in
Riyadh aan Ali’s familie dat hij werd vastgehouden door
de staatsveiligheidsdienst. Sindsdien ontbreekt elk spoor
van hem. In de te schrijven brief roepen we de koning van SaudiArabië op om Ali Maziad onmiddellijk vrij te laten.
De brief inclusief postzegel is na de dienst voor € 2,- te koop.
Natuurlijk kunt u ook nog mee doen met de mailacties via
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties. De mailacties herkent
u aan “stuur een mail! @”.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

23 okt. : Ds. E.J. de Wijer
30 okt. : Ds. E.J. de Wijer
6 nov. : Ds. R.J. van Zwieten
13 nov. : Ds. E.J. de Wijer

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst
verantwoord.
Agenda
Di. 18 okt.: ThomasLunchconcert
Merain Duo
Sandra Wallner, viool
Mirjam Rietberg, Keltische harp
ThomasTroostcafé

12.30 uur

13.00 - 15.00 uur

Wo. 19 okt.: ThomasTheologie

14.00 uur

Do. 20 okt.:

19.30 uur

ThomasFilm: ‘Parasite’, 2019
Regie: Bong Joon-ho

ThomasTroostcafé biedt een plek voor iedereen die troost zoekt
na het verlies van een dierbare, iedereen die even op verhaal wil
komen of die om welke reden dan ook behoefte heeft aan een
moment van stilte en bezinning. U vindt daar gastvrouwen, die u
verder wegwijs maken.
Giften voor de Diaconie op rek.nr. NL39 INGB 0004 9570 85
t.n.v. Wijkraad voor diakenen, Thomaskerk.
Giften voor de Kerkvoogdij op rek.nr. NL28 INGB 0000 5372 84
t.n.v. de penningmeester van de Thomaskerkgemeente,
Thomaskerk.
Giften voor de Stichting Vrienden van de Thomaskerk op
rek.nr. NL37 RABO 0119 0842 52 t.n.v. Stichting Vrienden van de
Thomaskerk.
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